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Vergunningen
 

Ontvangen aanvragen omgevingsver-
gunning
n  De Falom
• Hegewâl 7, het bouwen van een carport 
 (aanvraag is ontvangen 23 april 2020).

Deze publicatie is alleen bedoeld om de 
gelegenheid te bieden de procedure te 
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als 
er een besluit genomen is. Dit wordt dan 
gepubliceerd onder verleende of gewei-
gerde omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunning
n  Broeksterwâld
• Westerloane 29, het realiseren van een 
 nieuwe woning (besluit is verzonden op 
 24 april 2020).

n  Feanwâlden
• De Wâl 83, het vestigen van een Bed & 
 Breakfast (besluit is verzonden op 
 24 april 2020).
• Mûnestrjitte 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 
 24f, 24g, 24h en 24k, het realiseren van 
 een verzamelgebouw met bedrijfsunits 
 (besluit is verzonden op 28 april 2020).
• De Flearen 23, het realiseren van een 
 berging (besluit is verzonden op 
 29 april 2020). 

De dag na verzending liggen de vergun-
ningen zes weken op het gemeentehuis in 
Damwâld ter inzage (op afspraak). Gedu-
rende deze termijn kunnen belanghebben-
den een bezwaarschrift indienen.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdag vergadert de welstands-
commissie. Meer informatie en de agenda 
is te vinden op www.dantumadiel.frl 

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een 
melding aan de gemeente mogen worden 
doorgegeven. U kunt daartegen geen 
bezwaren indienen. Voor informatie kunt 
u bellen met de afdeling vergunningen via 
(0519) 29 88 88.

Ontvangen melding activiteitenbesluit
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n  De Westereen
•	 aan	De	Reidflechter,	het	op	ambachte-
 lijke wijze produceren van allerlei 
 soorten meubels.

n  Hurdegaryp
• De Wâl 1 A, het realiseren van een 
 nieuwe melkstal, het uitbreiden van de 
 ligboxenstal en het wijzigen van de 
 veebezetting.

GEMEENTEHUIS ALLEEN OPEN OP AFSPRAAK

De gemeente Dantumadiel heeft haar dienstverlening aangepast in verband 
met het Coronavirus. Een bezoek aan het gemeentehuis is alleen nog op af-
spraak mogelijk. Twijfelt u aan de noodzakelijkheid van uw komst neem dan 
contact op met de gemeente. Het maken van een afspraak kan uitsluitend 
telefonisch via (0519) 29 88 88. 

)

DIGITALE RAADSVERGADERING 7 MEI

In verband met de coronacrisis worden er voorlopig geen raadsvergaderingen 
gehouden in de raadszaal in Damwâld maar wordt er digitaal vergaderd. 

Deze opiniërende en besluitvormende raadsvergadering van gemeente Dantu-
madiel komt in de plaats van de eerder geplande raadsvergadering van 28 april 
2020 die door technische problemen niet kon doorgaan. In deze, op donderdag 7 
mei te houden raadsvergadering staan de volgende punten op de agenda:

• Programma Bestemmingsplan Rinsumageast
• Vaststellen nota grondbeleid Dantumadiel
• Intrekken Verordening Toeristenbelasting

Vergaderstukken
Vergaderstukken zijn digitaal te raadplegen op www.dantumadiel.frl. De agenda 
en de achterliggende stukken vindt u onder Organisatie en bestuur > gemeente-
raad > raadsinformatiesysteem (iBabs). De vergadering is live te volgen via 
ris2.ibabs.eu/dantumadiel.

Ontwerpbestemmingsplan Driezum en ontwerp- 
bestemmingsplan Feanwâlden-Súd 
met bijbehorend ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Van donderdag 7 mei tot en met woensdag 17 juni 2020 ligt ter inzage: 
• het ontwerpbestemmingsplan Driezum  

(IMRO-code: NL.IMRO.1891.BpDriezum-ON01), en 
• het ontwerpbestemmingsplan Feanwâlden-Súd (IMRO-code: 

NL.IMRO.1891.BPFeanwaldensud-0301) met het bijbehorende ontwerpbe-
sluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder De Swette 13 te Feanwâlden. 

Voor beide ontwerpbestemmingsplannen geldt dat een herziening nodig is van-
wege de noodzaak tot actualisatie. Het betreffen op beheer gerichte plannen die 
grotendeels conserverend van aard zijn. Dit houdt in dat de actuele situatie in de 
ontwerpbestemmingsplannen is vastgelegd en dat geen nieuwe (grootschalige) 
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, met uitzondering van: 
• In ontwerpbestemmingsplan Driezum: 

- Uitbreiding van het keukenbedrijf aan de H.G. van der Veenstrjitte 22; 
- Uitbreiding van het bedrijf aan de Kolkensloane 2 en 4.

• In ontwerpbestemmingsplan Feanwâlden-Súd: 
- Opdeling van het industrieterrein De Swette in een industrie- en een  
  bedrijventerrein en de geluidszone bij het industrieterrein wordt aange- 
  past. Als gevolg hiervan is het ontwerp-besluit hogere grenswaarde voor  
  het perceel De Swette 13 te Feanwâlden nodig.  
- Er heeft een aanpassing plaatsgevonden bij de percelen Tsjerkepaad  
  nummers 1 en 4. 

In beide ontwerpbestemmingsplannen is verder een regeling opgenomen voor 
de opwekking van duurzame energie.

Ontwerpbestemmingsplannen en ontwerpbesluit hogere grenswaarde inzien
Beide bestemmingsplannen en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde worden 
digitaal ter inzage gelegd. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 
willen wij het aantal afspraken in het gemeentehuis beperken. Daarom is het op 
dit moment niet mogelijk om de  genoemde ontwerpbestemmingsplannen en het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 
te Damwâld  in te zien. Probeer dan ook zoveel mogelijk de plannen digitaal in te 
zien. Als dit geen optie is, kunt u contact opnemen met de gemeente en vragen 
naar team Romte via het telefoonnummer (0519) 29 88 88. Er zal dan in over-
leg met u naar een oplossing gezocht worden. U kunt de bestemmingsplannen 
bekijken op www.dantumadiel.frl onder Bouwen en Wonen, Bestemmingsplan-
nen, Plannen in Dantumadiel ter inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl via 
de genoemde IMRO-code. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde is alleen te 
bekijken op www.dantumadiel.frl.

Wilt u reageren?
Dit kan in de periode van donderdag 7 mei tot en met woensdag 17 juni 2020. 
U kunt uw zienswijze over de ontwerpbestemmingsplannen indienen bij de 
gemeenteraad van Dantumadiel, Postbus 13, 9290 AA Kollum. 
Met betrekking tot het ontwerpbesluit hogere grenswaarde kan tijdens de hier-
voor genoemde periode alleen door een belanghebbende een zienswijze wor-
den ingediend. Uw schriftelijke zienswijze moet u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders van Dantumadiel, Postbus 13, 9290 AA Kollum.

Vragen?
Met vragen kunt u contact opnemen met het team Romte,(0519) 29 88 88.

VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS? 

Vragen over het coronavirus? 
Bekijk dan de veelgestelde vragen 
en antwoorden op de website van 
het RIVM, www.rivm.nl of bel het 
landelijke informatienummer 0800-1351, 
dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Gemeentelijke informatie
Kijk voor gemeentelijke informatie op onze website en social media.

CONTACT

Postbus 22, 9290 AA Damwâld
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88 
maandag t/m donderdag: 08:30-16:30 uur
vrijdag: 08:30-12:00 uur
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Website: www.dantumadiel.frl
E-mail: info@dantumadiel.frl

De gemeente Dantumadiel heeft haar 
dienstverlening aangepast in verband 
met het coronavirus. Een bezoek aan 
het gemeentehuis is alleen nog op 
telefonische afspraak mogelijk 

(0519) 29 88 88.
 

Damwâld Koailoane 11 
dinsdag t/m vrijdag 08:30 - 16:30 uur
zaterdag 09:00 - 12:30 uur

Ferwert Kleasterwei 41  
Kollum Trekweg 1a  
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 14:30 uur
zaterdag 09:00 - 11:00 uur

Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

Alles over werk, 
zorg, jeugd en meer



 

Begint het wat te vervelen thuis? Maak een bijenhotel! 
De laatste jaren sterven er meer bijen dan normaal. De zwart-gele beestjes 
zijn wel heel belangrijk voor de natuur en ons voedsel. Op onze website lees 
je hoe je eenvoudig een bijenhotel kan bouwen. Hiermee help jij de bijen om te 
overleven! 

Klaar? Mail ons het resultaat! 
Mail	een	foto	of	filmpje	van	het	eindresultaat	naar	info@dantumadiel.frl	t.a.v.	
Doetje de Jong. 

We sturen dan een zakje bloemenzaad, zodat de bijen alles hebben wat ze 
nodig hebben. Download de handleidingen van Nederland Zoemt en De Klyster 
en lees meer over de actie: www.dantumadiel.frl/mijnbijenhotel

MAAK EEN BIJENHOTEL! 

Mijn vrouw is verpleegkundige op de corona-afdeling in het ziekenhuis. Ik hoor van haar verhalen van onmacht, ver-
driet maar ook van de liefdevolle zorg die wordt verleend aan de patiënten. Van patiënten ver van huis en familie die 
ondanks de intensieve zorg helaas overlijden zonder familie. Maar ook van patiënten die het coronavirus overwinnen 
en het verzorgend personeel dankbaar zijn voor hun goede zorg.

Zij moet onder bijzondere omstandigheden haar werk doen en maakt vaak lange dagen. Dit geldt ook voor alle andere 
artsen, verzorgers en verpleegkundigen in onze verzorgingshuizen die met hart en ziel de bewoners verzorgen en bij-
staan nu ze geen bezoek meer mogen ontvangen. Samen met de bewoners proberen ze er het beste van te maken. 
Dat is hun werk.

Om deze mensen een hart onder de riem te steken is er op Koningsdag voor hen gezongen. Samen met collega 
wethouder Kees Wielstra hebben we bemoedigende woorden tot de bewoners gericht en woorden van dankbaarheid 
geuit richting de verzorgenden, de artsen en het management. 

Maar niet alleen mensen in de zorg helpen ons door deze moeilijke periode heen. Er  zijn ook de mensen in andere 
cruciale beroepen zoals de vakkenvuller, de uitvaartverzorger, de dominee en pastoraal werker, de collega van de 
buitendienst die de vuilnis ophaalt en de medewerker in de kinderopvang en de leerkracht die elke dag het verschil 
maken.	Zij	staan	in	de	frontlinie.	Elke	avond	is	op	tv	een	nieuwe	aflevering	van	Frontberichten	te	zien	waarin	deze	
mensen laten zien hoe zij met bezieling hun werk blijven doen in deze moeilijke tijd. Het zijn onze buurvrouwen en 
buurmannen, onze vrienden, onze familie, onze kennissen. Het zijn deze mensen die onze steun en waardering 
verdienen. Zeker nu.

Pas goed op uzelf en op elkaar en weet… samen komen we door deze bijzondere tijd.

Klaas Agricola
Burgemeester gemeente Dantumadiel

Frontlinie

CONTACT MET DE WETHOUDERS 
VAN DANTUMADIEL? 
Check in bij het inbelspreekuur! 

In deze tijden van de coronacrisis gaat contact anders dan we gewend zijn. Veel 
ontmoetingen gebeuren letterlijk op afstand. Vaak ook online.

De gemeente Dantumadiel lanceert daarom tijdens deze coronacrisis een speci-
aal inbelspreekuur met de wethouders Kees Wielstra, Gerben Wiersma of Rommy 
Kempenaar. 

Bent u ondernemer, zorgaanbieder, vertegenwoordiger van een sportclub, bestuurs-
lid van een vereniging of van een (zorg)instelling? Heeft u vragen of wilt u zorgen 
delen tijdens de coronacrisis? En wilt u daarom contact met een van de wethouders? 
Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat. Afhankelijk van het onderwerp 
kunt u dan via de telefoon of online spreken met wethouder Kees Wielstra, Rommy 
Kempenaar of Gerben Wiersma.

Meer informatie of reserveren?
Neemt u contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente Dantumadiel: 
Email: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl  of bel met (0511) 42 61 28.

 

Wat is het een vreemde periode, vind je niet? Bijna alles gaat anders dan je gewend 
bent. School, sporten, muziekles en andere activiteiten die je leuk vindt…misschien 
heb je zelfs geen feestje kunnen houden voor je verjaardag. 

En dat allemaal door dat stomme coronavirus. Er zijn een heleboel mensen over 
de hele wereld die ziek worden door dit virus. Vaak is het een soort verkoudheid die 
weer over gaat. Maar soms is het erger. Je krijgt dan koorts, hoofdpijn of je hoest 
heel erg. Sommige mensen moeten er zelfs voor naar het ziekenhuis. Het is belang-
rijk dat ze in het ziekenhuis genoeg bedden hebben voor alle zieke mensen. Daarom 
proberen we er allemaal voor te zorgen dat het virus gauw weer weggaat. En ieder-
een in Nederland helpt hieraan mee. Daarom gaan ook jouw ouders of verzorgers 
nu even niet naar hun werk, waar ze veel andere mensen zien. 
 
Wat kun jij doen?
Wist je al dat jij heel veel kunt doen om te voorkomen dat het coronavirus zich ver-
spreidt? Vaak je handen wassen bijvoorbeeld. Hoesten en niezen in de binnenkant 
van je elleboog. Papieren zakdoekjes gebruiken als je je neus snuit. En minimaal  
1,5 meter afstand houden van andere mensen. 

Laat ons zien wat 'samen zijn' voor jou betekent
Ik ben heel benieuwd hoe het met jou gaat en wat jou bezig houdt in deze gekke tij-
den. Daarom heb ik samen met de wethouders een leuke opdracht voor jou bedacht! 
Alle kinderen t/m 12 jaar mogen meedoen. Laat ons zien wat 'samen zijn' voor jou 
betekent. Want, nu we niet echt samen kunnen zijn, is het ontzettend belangrijk 
dat we aan elkaar blijven denken. Dat kun je bijvoorbeeld doen met een mooie 
tekening of een kleurplaat.

Hoe werkt het?
Stuur mij vóór 20 mei je tekening of kleurplaat. Dan maak je kans op een leuke prijs! 
Ik kies samen met de wethouders tien winnaars. Ik ben heel benieuwd wat jullie 
gaan maken. Veel succes!

Stuur het op via de post of e-mail
Verstuur je het per post? Schrijf dan op de envelop het volgende adres:

Gemeentehuis Damwâld
T.a.v. bestuurssecretariaat
Postbus 22
9104 ZG  Damwâld

E-mailen mag ook: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl Vermeld bij je inzending 
dat je meedoet aan de wedstrijd “samen zijn”. Schrijf ook je naam, leeftijd en adres 
op. Vergeet niet je ouders om toestemming te vragen. 

Als jij een van de winnaars bent. . .
…krijg je een leuke prijs! Wat die is, verklap ik nog niet. Er zijn twee prijzen voor elke 
leeftijdsgroep (t/m 3 jaar, 4-5 jaar, 6-8 jaar, 9-10 jaar en 11-12 jaar). 

Klaas Agricola
  Burgemeester 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
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